מציג:

אירוע ספרותי

חשבון נפש
יום שני כ"ה אלול ,תש"ף 14.9.2020

בהנחיית :הרצל ובלפור חקק
משתתפים :מיכאל ניב ,עדנה ויג ,ורדה גינזך ,בתיה ברלב ,משה ויג ,חנה מושיוב ,כרמית
רינצלר ,אדלינה קליין ,תפארת חקק ,חגי קמרט ,עזרא לוי ,שושנה ויג ,יהודה ניסן ,בן בן ארי,
אשר כנפו ,רחל סיידוף ,שישי מאיר ,שפרה ספרא ,שושנה קרבסי ,שולה ברנע ,אביבה גולן,
יפעת גדות,

הדיבר ה  / 11מיכאל ניב
הייתי בחורב !
עם המוני בית ישראל ,
שחנו למרגלות ההר
וחיכו למשה עם הלוחות .
וכשהגיע ופגש בעגל ,
שבר את הלוחות ועלה שוב להר.
ליוויתי אותו עד מחצית הדרך.
"מה אתה מתכוון לעשות ? "
שאלתי את משה .
"ברור שאסלח להם" ענה .
"כי היכולת לסלוח
היא הדיבר ה "11
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סליחה  /עדנה ויג
סְ לִ יחָ ה עַ ל כִ י בָ ג ְַדנּו בְ עַ צְ מֵ נּו.
"קטַ נִים".
סְ לִ יחָ ה עַ ל שֶׁ הָ יִינּו כֹּה ְ
סְ לִ יחָ ה שֶׁ ֹּלא בָ טַ ְחנּו בִ יכוֹּלוֹּתֵ ינּו.
סְ לִ יחָ ה עַ ל טָ עּויוֹּת שֶׁ נ ְִמ ְשכּו שָ נִים.
סְ לִ יחוֹּת רַ בוֹּת אֲבַ קֵ ש
מִ מֶׁ נִי.
וְ עוֹּד סְ לִ יחוֹּת אֲבַ קֵ שֲ ,אנִי –
מִ ְמָך.
וְ גַם אוֹּמַ ר ּתו ָֹּדה
עַ ל כֹּ ל שֶׁ יֵש לִ י.
וְ גַם עַ ל כֹּ ל הָ אֵ ין.
א ֹּות ֹּו אֵ ינִי צְ ִריכָה.
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הרהרתי עם עצמי  /ורדה גנזך
ישבתי עם עצמי והרהרתי הנה אנו בפתחה של שנה חדשה
והחלטתי ש.....
לא דחוף לי לכתוב דברי שירה
מלבד זו הרשימה
וכמעט כמעט חיברתי גם מנגינה :
*שמה לב שהמון דברים בחיים כבר לא ממש מפריעים כִ לפָ נים
*יודעת תודה לָאל שֹלא הכֹּל ניתן לשנות  -גם לא דחוף לנסות ..
* לאחרים ֵדעות שונות ,לא אנסֶׁ ה להכריח לשנות
*אין קנאתי בחכמים ממֶׁ ני  -נהפוך הוא מעריכה ומוקירה
*עִ ם טיפשים  -תמיד מפסידה למרות סַ בלנותי הרבָ ה
*אינני "קורעת" כבישים אך קצפי על הנוסע לפניי במהירות פחותה.
*מזַהה את אֵ לה שבמסווה של עור כבשָ ה תמה ועיני עגל תמים מציעים עזרתם ונושאים תפילה
שאשיב פניהם ריקָ ם.
*קצה סבלנותי עם בעלי חשיבות עצמית מוגזמתתתתתת
עליהֶׁ ם אינני חולמת.
מסוגלת לחייך ולהשתעשע מכל תוכן הרהוריי שהנחתי זה עתה על הנייר.
*אה ,רגע ידידיי  ........רועַ לב כבר אמרתי? לא סובלת ַודַַי .
מעבר לכך החיים יפים כל כך בשֶׁ מש ואור וחיוך נֶׁכד מתוק וזַך
לבית גנזַך.
אז....מאחלת לכם ולעצמי רק את הטוב שבטוֹּב ,כי זה אפשרי!!!
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יוצא לאור  /אהוד בנאי
הַ שְ בִ יל הַ זֶׁה מַ תְ ִחיל כָאן
בֵ ין סְ נִיף בַ נְק לְ מַ עְ יָן
ֹלא סָ לּולֹ ,לא ּתָ ִמיד ְמסֻמָ ן
הַ שְ בִ יל הַ זֶׁה מַ תְ ִחיל כָאן.
חוֹּצֶׁ ה אֶׁ ת הָ עִ יר
ע ֹּולֶׁה עַ ל הָ הָ ר
מַ ְמ ִשיְך עַ ל הַ יָם
מַ ְמ ִשיְך גַם מָ חָ ר
חוֹּתֵ ְך בָ אֲוִ יר ,בֵ ין הַ בָ ּתִ ים
יוֹּצֵ א אֶׁ ל הָ אוֹּר ,אֶׁ ל חַ יִ ים חֲדָ ִשים.
לְֵך עָ לָיוֲ ,עלֵה עָ ָליו עַ כְ שָ ו
לְֵך עָ לָיוֲ ,עלֵה עָ לָיו עַ כְ שָ ו
מַ לְ ֲאכֵי צִ ּפו ִֹּרים מֵ עָ לֶׁיָך
מְ לַּוִ ים אֶׁ ת צְ עָ ֶׁדיָך
מֵ רָ חוֹּק נ ְִדלַק אוֹּר
ַאל ּתִ סְ טֶׁ ה כְ ֵדי שֶׁ ּתּוכַל ַל ֲחזֹּר.
הַ ִשיר הַ זֶׁה מַ תְ ִחיל כָאן
כָחֹּ ל עַ ל הַ דַ ף הַ לָבָ ן
ֹלא גָמּורֹ ,לא ּתָ ִמיד מְ ֻכּוָן
הַ ִשיר הַ זֶׁה מַ תְ ִחיל כָאן.
חוֹּצֶׁ ה אֶׁ ת הָ עִ יר
ע ֹּולֶׁה עַ ל הָ הָ ר
מַ ְמ ִשיְך עַ ל הַ יָם
מַ ְמ ִשיְך גַם מָ חָ ר
חוֹּתֵ ְך בָ אֲוִ יר ,בֵ ין ֲאנ ִָשים
יוֹּצֵ א אֶׁ ל הָ אוֹּר ,אֶׁ ל חַ יִ ים חֲדָ ִשים.
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הָ אֵ ל  /משה ויג
בִ ְרצוֹּן הָ אֵ ל
עַ ל גַבֵ י עָ שָ ן לָבָ ן
בְ נֵי הָ אֵ ל עָ לּו אֶׁ ל עָ ל,
וְ הָ אֵ ל
ב ֹּונֶׁה ,יוֹּצֵ ר,
מַ שְ ִמיד כָל חַ י
עַ ל הָ א ֲָדמָ ה
אֲשֶׁ ר בָ ָרא
לְ בָ נָיו.
עָ מַ ְדּתִ י בְ מַ ֲעגַל אוֹּר
ַכהֲמוֹּן סְ בִ יבִ י
גַם ֲאנִי
עוֹּמֵ ד בְ שֶׁ קֶׁ ט
עָ טּוף בְ אוֹּר צִ בְ ע ֹּונִי
הַ בוֹּקֵ עַ ִממָ סַ כִ ים
הַ מַ עֲבִ ִירים מְ סָ ִרים
שֶׁ אֵ לַי אֵ ינָם מְ ַדבְ ִרים.
הִ בַ ְטּתִ י אֶׁ ל עַ צְ ִמי
אֶׁ ל ּתוֹּכִ י
ָראִ יתִ י אוֹּר א ֲִמּתִ י
אוֹּר מַ ְשמָ עּותִ י
שֶׁ עוֹּשֶׁ ה אוֹּתִ י ֲאנִי.
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אמא סלחי לי  /חנה סמוכה מושיוב
הַ בַ ת י ְָשבָ ה לִ כְ ּתֹּ ב "כְ תַ ב אִ שּום" ֶׁנגֶׁד אִ מָ ּה,
ּוב ֹּו לִ ְמנוֹּת אֶׁ ת הַ עַ וְ לוֹּת ,שֶׁ ִא ְמלְ לּו אֶׁ ת יַלְ דּותָ ּה.
ִחּפְ שָ ה ,חִ ּפְ שָ ה ,וְ כָל הָ ְרָאיוֹּת נ ְִראּו לָּה ּפְ סּולוֹּת,
וְ אֶׁ ת מָ ה שֶׁ הָ יָה בְ מוֹּחָ ּה  -שָ כְ חָ ה...
חָ ְשבָ ה ,אֶׁ סְ גֹּ ר אֶׁ ת הַ ּתִ יק ַואֲבַ קֵ ש סְ לִ יחָ ה...
כְ כָל שֶׁ בָ גְ ָרה הִ יא הֵ בִ ינָה ,שֶׁ ִאמָ ּה ִח ְנ ָכה אוֹּתָ ּה ַכ ֲה ָלכָה.
עו ְֹּד ָדה אוֹּתָ ּה לִ לְ מֹּד ,וְ ָאמְ ָרה" :בִ ּתִ יַ ,אל ּתִ הְ יִי כָמ ֹּונִי"!
לִ ְמ ָדה אוֹּתָ ּה מַ הִ י צְ נִיעּות ַוהֲלִ יכָה בַ דֶׁ ֶׁרְך הַ יְ שָ ָרה וְ הַ ּטוֹּבָ ה,
ִמגִ יל קָ טָ ן ,לִ מְ ָדה אוֹּתָ ּה לְ הִ תְ מַ קֵ חַ  ,כְ ֵדי ַלחֲסֹּ ְך כַמָ ה ּפְ רּוטוֹּת,
ּושָאר י ְָרקוֹּת.
וְ גַם לִ ְקנוֹּת בָ שָ ר ְ
עּורים ּולְ שַ חֵ ק עִ ם חֲבֵ ִרים,
בִ זְ מַ ן שֶׁ הָ יְתָ ה צְ ִריכָה לְ הָ כִ ין ִש ִ
מּודה לְ סִ נָרָ ּה.
עָ זְ ָרה לְ אִ מָ ּה ,וְ הָ יְתָ ה צְ ָ
יַלְ דּות ֹלא הָ יְתָ ה לָּה ,הִ יא הִ ְרגִ ישָ ה גְ ד ֹּולָה,
ִמשְ חָ ִקים ֹלא נ ֹּועֲדּו ָלּה...
סְ לִ יחָ ה אִ מָ א יְקָ ָרה ,בָ ג ְַרּתִ יַ ,ו ֲאנִי ְמבִ ינָה שֶׁ אַ ּתְ אִ שָ ה אַ ִדירָ ה,
ִמי הָ יָה שו ֵֹּרד חַ יִ ים כָאֵ לֶׁה לְ בַ ד ,בְ אֶׁ ֶׁרץ צְ עִ ירָ הַ ,אחֶׁ רֶׁ ת וְ ז ָָרה,
זְ רּועַ ת ְקשָ יִים ּומַ חְ סוֹּר ,שֶׁ אוֹּתָ ם מֵ י יִסְ ּפֹּ ר???
ֹלא הִ תְ יָאַ ְשּתָ מֵ הַ בְ ִדידּות ,מֵ הַ חֹּם ּומֵ הַ קֹּר ,מֵ הַ צֶׁ נַע ּומֵ הַ מַ ְחסוֹּר
הָ יִיתָ לָנּו ִמגְ דַ לוֹּר.
הָ יִיתָ גֵָאה בִ י ,אִ מָ א ,וְ הָ יִיתָ ְמעו ֶֹּׁד ֶׁדת...
סִ לְ ִחי לִ י אִ מָ א! אִ ם נוֹּתַ ר בְ ָך עוֹּד כוֹּחַ ,
בִ ְרכֵי אֶׁ ת ְיל ַָדיְִך ,אִ מָ אּ ,ולְ כִ י לָנּוחַ !!!
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חוף זהוב ,מלח הסליחה  /כרמית רינצלר
י ִָמים חָ וִ ינּו

בָ אתִ י בַ י ִָמים הַ נו ָֹּראִ יִ ים

סְ עָ רוֹּת

הַ מַ עֲלִ ים ֵזכֶׁר ִמלְ חָ מָ ה

סוֹּעוֹּת

ֲרּורה .קָ ָדה אֶׁ ל עָ בָ ר
א ָ

בְ נַפְ שוֹּתֵ נּו

דָ חּוק שֶׁ אֵ ינ ֹּו שָ כּוחַ ,

הַ בוֹּכִ יוֹּת,

ִמתְ יַצֶׁ בֶׁ ת וְ דוֹּמַ עַ ת

ֹלא הֵ יטַ בְ נּו

אֶׁ ל חוֹּף הַ סְ לִ יחָ ה.

לִ ְדחֹּ ק.
לְ הַ פְ נִים חֶׁ ְר ָדתֵ נּו

מְ טַ הֶׁ ֶׁרת נֶׁפֶׁ ש

הִ טְ מַ עְ נּו ְדפּוסֵ י

ַארבָ עָ ה עֲשו ִֹּרים ּפְ לּוס
ְ

הִ תְ ַנהֲגּות,

אֲבֵ לָה

אִ פְ יּונִים שֶׁ אֵ ינָם

בְ ָאבְ ָדנָּה שֶׁ ל אוֹּתָ ּה

חֵ לֶׁק מֵ עִ צּובֵ נּו,

סְ לִ יחָ ה.

בְ יַלְ דּותֵ נּו.

חוֹּל ָזהֹּב זו ֶֹּׁרה
עַ ל עֵ ינַי

ל ְַמרוֹּת ְדבָ ָריו

אֶׁ ת מֶׁ לַח הַ ְדמָ עוֹּת.

דּודים
הַ מְ ִ

חוֹּף הַ סְ לִ יחָ ה.

שֶׁ ל בְ נִי י ִַק ִירי
אִ מָ א חֶׁ ְשבוֹּן נֶׁפֶׁ ש

בְ אֱלּולָי א ֲַרּפֵ ד

עו ִֹּשים כֹּל הַ שָ נָה.

אֲבֵ לּותִ י הַ יְ תוֹּמָ ה.
בֶׁ אֱלּול ּתָ בוֹּא

ִמן הָ ָראּוי שֶׁ ּתָ ִמיד

הָ עֶׁ ְדנָה ּתְ טֹּהַ ר

ָאדם בְ ג ְֻמחוֹּתָ יו
יְפַ ְשּפֵ ש ָ

הַ נְשָ מָ ה.

יִתְ נַצֵ ל וִ י ֻסלַח לוֹּ.

מְ שֻכְ ּפָלִ ים  /אדלינה קליין
אִ ם ָרצִ ית יְמֵ י ָאבִ יב ,בִ שְ ֵדה ְראִ יָתֵ ְך לִ צְ ּפוֹּת קָ ִדימָ ה
ּפְ קָ עוֹּת א ֲַדמְ דַ מוֹּת ּפו ְֹּרחוֹּת בְ שָ ֶׁדה ָירֹּק
קו ְֹּרצ ֹּות מּול הַ ִמישוֹּר הַ ִמזְ ַדקֵ ר
לְ ָאן ּפָ ַניְִך הוֹּלְ כוֹּת? לְ ָאן ַרגְ ַליְִך מוֹּבִ ילוֹּת?
ָאדיוֹּת ֶׁנ ֱעלָמוֹּת
ְדרָ כִ ים ַרבוֹּת ְמתַ עְ ּתְ עוֹּת חוֹּלְ פוֹּת בַ ּו ִ
רוֹּאִ ים מֵ ָרחוֹּק ,בֶׁ דּואִ י מוֹּבִ יל עֵ דֶׁ ר מַ עֲשֶׁ ה יו ְֹּמיו ִֹּמי
גַם גָמָ ל ְמיֻזָע דוֹּהֵ ר בַ ִמ ְדבָ ִריוֹּת לִ גְ מֹּ עַ מֵ י ּתְ הוֹּם
אַ יֵה אַ ּתְ ? אַ יֵה אַ ּתָ ה? אַ יֵה הֵ ם? אַ יֵה ֻכלָם???
הִ נֵה ֻכלָנּו ְמשֻכְ ּפָלִ ים ,בַ כ ֹּוכָבִ ים הָ ְרחו ִֹּקים
שָ ם מֻ כְ ּפָ לִ ים ְדמֻיוֹּתֵ ינּו ,מַ עֲשֵ ינּו ,בֶׁ עָ בָ ר ,בַ ֹּה ֶׁוה ּובֶׁ עָ תִ יד...
בְ ַרעְ יוֹּנוֹּתֵ ינּו ,בְ הִ מָ צְ אּותֵ נּו ,בְ פָ ֳעלֵנּו  -לְ מַ ֲענֵנּו
ֻכלָם שָ ם בַ כ ֹּוכָבִ ים הָ ְרחו ִֹּקים-הַ ְקרוֹּבִ ים
חו ְֹּשבִ ים אוֹּתָ ן הַ מַ חֲשָ בוֹּת שֶׁ הָ יּו שֶׁ לָנּו קֹּ ֶׁדם
עו ִֹּשים אוֹּתָ ם הַ מַ ע ֲִשים שֶׁ עָ ִשינּו ָאנּו קֹּ ֶׁדם
אוֹּבְ ִדים  -בִ תְ הִ יוֹּת הַ זְ מַ ן הַ יְקּום הַ ִקיּום וְ הַ מַ עַ ש
הַ ִאם שּורוֹּת ִשיר חַ יָבוֹּת הַ בְ הָ רָ ה ִמי ִָדית?
ּתֵ ן לַזְ מַ ן לְ הִ ְשּתַ עֲשֵ עַ עִ ם הָ רּוחַ עִ ם רּוחֵ נּו הַ יוֹּצֶׁ ֶׁרת
הַ ִאם ֹלא ַדי כִ י יְצִ ירוֹּתֵ ינּו הָ עֳלּו אֶׁ ל הַ כְ תָ ב
לִ הְ יוֹּת ְמשֻכְ ּפָ לִ ים ,אֶׁ ל בָ בּואֹּ תֵ ינּו הָ עֲתִ ִידי ֹּות...
לְ הִ שָ מֵ ר בַ כ ֹּוכָבִ ים הָ אֲחֵ ִרים גַם לְ ַאחַ ר הַ מַ ּפָ ץ הַ גָדוֹּל
עֲבּור הַ נְצָ ִחים הַ בָ אִ ים?!
הֲֹלא ֻכלָנּו נָקּום מֵ חָ ָדש כ ִַחזּוי ּונְחַ ֵדש וְ נִתְ חַ ֵדש
כְ מ ֹּו ֹלא הָ יִינּו כָאן קֹּ ֶׁדם ,כְ מ ֹּו הַ זְ מַ ן עָ צַ ר מִ ֶׁלכֶׁת...
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הרי הם המוניך  /אברהם חלפי
ֲעזֹּר לָהֶׁ ם
ה ֲֵרי הֵ ם הֲמ ֹּונֶׁיָך
ה ֲֵרי בָ נֶׁיָך הֵ ם.
שַ מְ חֵ ם,
אָ נָא.
עַ ל עַ נְפֵ י אִ ילָנוֹּת הו ִֹּשיבֵ ם
וְ הָ יּו לְ ָך הֵ ם
צִ ּפ ֳִרים מְ צַ יְ צוֹּת
ִמתְ קַ יְ צוֹּת
וְ ֹלא בַ כְ ָינֵי לְ בָ בוֹּת ְרצּוצִ ים
וְ ֹלא ְמבַ ְקשֵ י סְ לִ יחוֹּת
ּומ ִחיל ֹּות
ְ
בְ י ִָמים נו ָֹּראִ ים ְמאוֹּד.
ֲעזֹּר לָהֶׁ ם
אָ נָא ,שַ ְמחֵ ם.
מַ דּועַ יִבְ כּו הָ הֵ ם
ּפּורים לְ פָ נֶׁיָך.
יְמֵ י כִ ִ
עַ ל מָ ה
ּומַ דּועַ ּתַ ּפִ יל אֵ ימָ ה
ָאדם הָ ָרצִ ים כִ צְ בָ יִים ְרדּופִ ים לְ פָ נֶׁיָך
עַ ל הֲמ ֹּונֵי ָ
ֲעזֹּר לָהֶׁ ם
ה ֲֵרי הֵ ם הֲמ ֹּונֶׁיָך
ה ֲֵרי בְ צַ לְ ְמָך
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החופש האלוהי  /חגי קמרט
אשית בָ ָרא
בְ ֵר ִ

ָאדם
ָאמְ ָרה בְ חָ כְ מָ ה הָ אִ שָ ה לְ ָ

אֱֹלהִ ים,

חֹּ פֶׁ ש ְּודרוֹּר נ ְִק ָרא לְ עַ צְ מֵ נּו

וְ אֶׁ ת הַ חֹּ פֶׁ ש וְ אֶׁ ת הַ כְ פִ יָה.

בְ ָיזַע ּובְ ָדם ַנ ֲע ֹּבד אֶׁ ת בו ְֹּראֵ נּו

ָאדם
ּובָ ָרא אֱֹלהִ ים ָ

ְמבַקֶׁ ר עַ ד עֶׁ ֶׁרב עַ ד צֵ את הַ נְשָ מָ ה

ּומֵ הַ צֶׁ לַע בָ ָרא אִ שָ ה.

 ,לְ כַף הַ קֶׁ לַע ֹלא נַגִ יעַ
אֶׁ ל ּתֹּ פֶׁ ת א ֲָדמָ ה

אשית בְ תֹּ הּו
וְ נ ְִטמַ ן בְ ֵר ִ
ֶׁואֱֹלהִ ים אֶׁ ת הַ צֶׁ לַע ָאחַ ז

הֵ ן עַ בְ דּות ְמנַת חָ ל ְַקנּו הִ יא עוֹּד

ָאדם וְ אִ ְשּת ֹּו
הָ ָ

מִ ִמצְ ַריִם ,נִבְ חַ ר בָ ּה עַ ּתָ ה ַאף

יַעַ בְ דּונִי

נַגְ בִ יר ִשבְ עָ תַ יִם.

אִ ם ֹלא אֶׁ ת הַ צֶׁ לַע אֶׁ קַ ח.

כִ י עַ בְ דּות הִ יא הַ חֹּ פֶׁ ש ֲעלֵי א ֲָדמ ֹּות
צּוים בִ כְ פִ יָה אֶׁ ת הַ שֵ ם ַל ֲעבֹּד.
לִ הְ יוֹּת מְ ְִ

ָאדם לְ אִ ְשּת ֹּו
ָאז ָאמַ ר הָ ָ

ָאדם וְ ח ֹּוַה
זֶׁה הָ עֵ ֶׁדן ב ֹּו בָ חֲרּו ָ

הֵ ן צַ לְ עִ י ַאת

"אֵ יכָה?" עוֹּד יְצַ לְ צֵ ל בָ ֳא ָזנֵינּוַ ,לעֲבו ָֹּדה!

רַ חֲמ ֹּו שֶׁ ל ע ֹּולָם

כְָך אֶׁ תְ מוֹּל כְָך שִ לְ שוֹּם כְָך בַ שָ נִים הַ בָ אוֹּת

וְ ִאם יִקַ ח הָ ָאדוֹּן אֶׁ ת צַ לְ עְך

נ ְַמ ִשיְך ַל ֲעבֹּד כָל עוֹּד נּוכַל כָאן לִ ְמשְֹּך

אֶׁ ל ִקבְ רּו יִתְ הַ ּפֵ ְך הָ ע ֹּולָם...

על אלוהים וחטאים  /עזרא לוי
בִ סְ דוֹּם-לַאסֵ -וגַאס
יֵש אֱלוֹּהִ ים
וְ יֵש ּתַ ע ֲִריף-כַּפָ רוֹּת לְ כֹּל חֵ ְטא.
הַ כְ נֵסִ יָה ּפְ תּוחָ ה שָ ם ִמסָ בִ יב לַשָ עוֹּן
כְ מ ֹּו הַ סּוּפֶׁ ר
כָאן ,אֶׁ צְ לְֵך ,אֵ ין חֶׁ ֶׁדר ּפָנּוי.
ּתַ גִ יעַ בְ עֶׁ ֶֹּׁשר ,אַ ּתְ אוֹּמֶׁ ֶׁרת ,כְ שֶׁ הַ ְיל ִָדים יְשֵ נִים
וְ תָ בִ יא אִ ּתְ ָך בַ דֶׁ ֶׁרְך מָ אתַ יִם גְ רַ ם ֲע ָננִים.
ּפֹּ ה זֶׁה ֹלא ָאמֶׁ ִריקָ ה
אֲבָ ל אַ ּתְ ְמהַ מֶׁ ֶׁרת
ֲאנִי ְמהַ מֵ ר
ּובַ שָ עוֹּת בָ הֶׁ ן ֲאנִי נִפְ ָרד מֵ ִחשּוקֵ י ְֹּשפָ תַ ִיְך
שַ עַ ר-הַ סְ לִ יחוֹּת בְ בֵ ית-הַ כְ נֶׁסֶׁ ת הַ סָ מּוְך
ּתָ ִמיד נָעּול.
גַם בְ חֹּ ֶׁדש אֱלּול.
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על חוף הסליחות  /שושנה ויג
עַ ל חוֹּף הַ סְ לִ יחוֹּת
ּפָ ג ְַשּתִ י בְ ָך
מְ ַד ְקלֵם לִ י ִש ִירים עַ ד סוֹּף הַ ֶׁדרֶׁ ְך
חַ ְשּתִ י אֶׁ ת צְ ִריבָ תְ ָך בִ בְ שָ ִרי
בֵ ין ַכּפוֹּת י ֶָׁדיָך
י ַָדעְ ּתִ י ַאהֲבָ ה
שֶׁ אֵ ינָּה נ ְִמ ֶׁד ֶׁדת בְ ִמלִ ים
רָ חַ ְקּתִ י מֵ אוֹּת ֹּו הַ בַ יִת
כָרַ עְ ּתִ י עַ ל חוֹּף סְ לִ יחָ תְ ָך
ַוע ֲַדיִן אֵ ינִי יְכ ֹּולָה
לִ בְ טֹּחַ
בִ סְ לִ יחָ תִ י
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משאלה  /יהודה ניסן
כְ שֶׁ כ ֹּוכָב בַ שָ מַ יִם נוֹּפֵ ל
וְ אַ ּתָ ה מַ בִ יעַ ִמשְ ָאלָה
שוֹּאֵ ף לְ בָ רֵ ְך הַ גוֹּמֵ ל
ַשּורה
שֶׁ מֵ עַ ּתָ ה הַ כֹּל כ ָ
ֹלא כְָך הַ חַ יִ ים ִמתְ ַנהֲלִ ים
מַ ְחסו ִֹּמים בְ ַד ְרכְ ָך נִצָ בִ ים
וְ כָל אֵ ימַ ת שֶׁ אַ ּתָ ה צ ֹּולֵחַ
הַ הּוא מֵ עַ לַ -אחֵ ר ש ֹּולֵחַ
ָאז שֵ ב בְ נוֹּחַ וְ הֵ ָרגַע
הִ שָ מֵ ר שֶׁ ֹּלא לְ הִ ּפָ גַע
מּולְ ָך נִצָ בִ ים ז ִֵדים
ּתִ ְשַאף שֶׁ ַיעֲלּו אֵ ִדים
לַדֶׁ רֶׁ ְך ּתִ הְ יֶׁה ֶׁנאֱמָ ן ַוא ֲִמּתִ י
ּתַ ֲחשֹּב ּתָ בִ ין ּתִ הְ יֶׁה ּתַ כְ לִ יתִ י
ַרק כְָך אֶׁ ת הַ ְקשָ יִים ּתִ צְ לַח
מַ א ֲִמין בְ עַ צְ מְ ָךּ ,תִ הְ יֶׁה ְמבֹּרָ ְך.
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חשבון נפש  /בן בן ארי
לּו מַ לְ ָאכִ ים הָ יּו בוֹּכִ ים

מַ לְ ֲאכֵי ַאהֲבָה ,מַ לְ ֲאכֵי
חַ בָ לָה
ְדבֵ ִקים בַ מְ ִשימָ ה
ַאף עֶׁ רֶׁ ב צֵ אתֵ נּו.

לּו מַ לְ ָאכִ ים

לִ בָ ם הַ שָ קּוף

הָ יּו בוֹּכִ ים

בְ סִ בְ לֵנּו נ ְִמלָא

הָ יִיתִ י לָבֶׁ טַ ח

נ ְִשמוֹּתֵ ינּו י ְִשאּו

מֵ בִ ין לְ רּוחָ ם.

לַמָ רוֹּם הַ נִיפְ לָא.

לִ בָ ם הַ חוֹּמֵ ל

-

בְ פָ נַי

בֶׁ ן-אֱנוֹּש בְ ִשפְ ל ֹּו

לּו שָ פְ כּו,

ּתְ פִ לָה שּוב נוֹּשֵ א

הָ יָהִ ,מן הַ סְ תָ ם,

הַ מַ לְ אָ ְך בִ כְ נָפָ יו

אֶׁ ת רּוחָ ם ְמחַ שֵ ל.

עַ ל בִ כְ י ֹּו מְ כַסֶׁ ה.

נוֹּכְ חּות

וְ כָתֵ ף כֹּ ה ְשחּוחָ ה

בְ ֹלא ְדמּות,

בְ אֶׁ בְ ָרה שֵ ם נִתְ מֶׁ כֶׁת,

מַ שָ ק -

וְ ִד ְמעָ ה מַ לְ ָאכִ ית

אֵ ין ָכנָף.

בַ ּתְ פִ לָה ָאז נ ְִמסֶׁ כֶׁת.

ִעּודם מְ מַ לְ אִ ים
י ָ
בְ ֹלא נִיד עַ פְ עַ ף;
אֶׁ ת ִקצֵ נּו דו ִֹּחים
ּובִ ְשמֵ נּו מו ִֹּחים
זְ כֻיוֹּתֵ ינּו שו ְֹּט ִחים
בִ ְשבִ ילֵנּו  -בוֹּכִ ים.
עִ מָ נּו ּתָ ִמיד
עוֹּד טֶׁ ֶׁרם בוֹּאֵ נּו

מַ לְ ֲאכֵי ַאהֲבָ ה
מַ לְ ֲאכֵי חַ בָ לָה
אַ יֵה ִמ ְש ַכ ְנכֶׁם
אַ יֵה ְמע ֹּו ְנכֶׁם.
הֲתֵ ְדעּו מָ נוֹּחַ
הַ תַ חְ לִ יפּו כוֹּחַ ?
הַ עו ְֹּדכֶׁם א ֲִמינִים
הַ י ְֵשכֶׁם ְמבִ ינִים ?
כָאן ,לְ מַ ּטָ ה,
ֹלא ּפַ עַ ם נ ְִדמֶׁ ה,
כִ י זֶׁה שֶׁ ָאהַ ב
יָצָ א ְמרֻ מֶׁ ה,
וְ ַאחֵ ר שֶׁ ִחכָה
ֹלא שָ פַ ר מַ זָלוֹּ,
הַ גו ָֹּרל ב ֹּו הִ כָה
וְ ַרק עֶׁ צֶׁ ב חֶׁ לְ קוֹּ.
יֵש הַ ְרבֵ ה לְ שַ ּפֵר
לְ הוֹּדוֹּת חַ יָבִ ים
ּובִ ְמקוֹּם לְ כַּפֵר -
לְ הַ ְרבוֹּת א ֹּוהֲבִ ים.
זִ כְ רּו נָא הֵ יטֵ ב
כוֹּח ֹּו שֶׁ ל הַ חֵ ץ
אִ ם ִדיֵק  -יֵש אוֹּהֵ ב
אִ ם לָאו  -הּוא מוֹּחֵ ץ.
מַ לְ ֲאכֵי חַ בָ לָה
מַ לְ ֲאכֵי ַאהֲבָ ה
סָ ְקלּו ּתַ קָ לָה
ִמנְעּו ְדָאוָה

שֶׁ הַ שָ נָה הַ בָ ָאה עָ לֵינּו לְ טוֹּבָ ה  /אשר כנפו
שֶׁ הַ שָ נָה הַ בָ ָאה עָ לֵינּו לְ טוֹּבָ ה

שֶׁ יַפְ סִ יקּו לִ שְ ֹלח לָנּו בַ ל ֹּונֵי אֵ ש

ּתָ בִ יא עִ מָ ּה בְ ָרכָה ַרבָ ה

וְ שֶׁ הַ חַ ְקלָאִ י ִיזְ ָרע בְ לֶׁב ֹלא חוֹּשֵ ש

שֶׁ נַגְ ִשים בָ ּה אֶׁ ת חֲלוֹּמוֹּתֵ ינּו

יּוטים
שֶׁ הַ יְ ל ִָדים יִגְ ְדלּו בְ לִ י סִ ִ

ַארצֵ נּו.
וְ שֶׁ נ ְִראֶׁ ה סוֹּף סוֹּף שָ לוֹּם בְ ְ

וְ הו ִֹּרים בְ שַ לְ וָה ְיג ְַדלּו הַ ּפְ עּוטִ ים

שֶׁ ּתְ הֵ א ז ֹּו שָ נָה צוֹּחֶׁ קֶׁ ת

שֶׁ ִמצָ פוֹּן ֹלא ּתָ בוֹּא לָנּו הָ ָרעָ ה

שֶׁ ַנהֲפֹּ ְך לְ חֶׁ בְ רָ ה יוֹּתֵ ר צוֹּדֶׁ קֶׁ ת

שֶׁ ֹּלא נִצְ טָ רֵ ְך חֲדָ שוֹּת ִמ ֵידי שָ עָ ה

שֶׁ נ ְַחשֹּב עַ ל הַ ש ֹּונֶׁה וְ הַ ְמפַ גֵר

שֶׁ ִחזְ בָ אלָה יֵעָ לֵם מֵ הָ ע ֹּולָם וְ יִשַ כַח

ַארצֵ נּו נְמַ גֵר.
וְ שֶׁ אֶׁ ת הָ עֹּ נִי מֵ ְ

שֶׁ נִתְ ר ֹּועֵ עַ עִ ם לְ בָ נ ֹּונִים כְ ָאח אֶׁ ל ָאח

שֶׁ נ ֵַדע לְ צַ מְ צֵ ם אֶׁ ת הַ ּפְ עָ ִרים

שֶׁ הַ קוֹּר ֹּונָה ּתִ תְ נ ֵַדף מֵ ע ֹּולָמֵ נּו

וְ נַפְ סִ יק לְ ג ֵַדל דוֹּר שֶׁ ל בַ ע ֲִרים

שֶׁ נּוכַל לִ ְראוֹּת סוֹּף סוֹּף ְנכ ֵָדינּו

שֶׁ נִתְ גַבֵ ר עַ ל הַ קֶׁ טֶׁ ל בַ ְד ָרכִ ים

שֶׁ הַ מַ סֵ כוֹּת יִּפְ לּו מֵ עַ ל ּפָ נֵינּו

וְ נִהְ יֶׁה חֶׁ בְ רָ ה שוֹּמֶׁ ֶׁרת עֲרָ כִ ים.

וְ ַרק הָ אֱמֶׁ ת ּתִ הְ יֶׁה לְ ֶׁנגֶׁד עֵ ינֵינּו

ַארצֵ נּו
שֶׁ ּתִ תְ רַ ּפֵא מֵ הַ שְ ִחיתּות ְ

שֶׁ ֹּלא נִתְ בַ שֵ ר יוֹּתֵ ר עַ ל מֵ תִ ים

שֶׁ יִ הְ יֶׁה בָ ּה אֲוִ יר נ ִָקי לִ יל ֵָדינּו

שֶׁ מֵ עַ ּתָ ה יִהְ יּו י ִָמים ְשקֵ ִטים

שֶׁ נ ְַחשֹּב עַ ל בְ ִריאּותָ ם ַוע ֲִתידָ ם

ְיל ֵָדינּו יִלְ ְמדּו כְ מֵ ָאז בְ בָ ּתֵ י סֵ פֶׁ ר

וְ שֶׁ נְטַ הֵ ר בִ ְשבִ ילָם הַ נְחָ לִ ים וְ הַ יָם

שֶׁ נִתְ עַ שֵ ת וְ נִהְ יֶׁה שּוב עַ ם הַ סֵ פֶׁ ר

שֶׁ נ ְִמצָ א ְשבִ ילִ ים אֶׁ ל לֵב הָ עֲרָ בִ ים

ַארצֵ נּו
שֶׁ נֹּ אהַ ב אֶׁ ת ִדגְ לֵנּו וְ ְ

ַאחיםֹ ,לא א ֹּויְבִ ים
שֶׁ יִ ְראּו בָ נּו ִ

וְ נ ִָשיר בָ ּה בְ צֶׁ ֶׁדק אֶׁ ת תִ ְקוָתֵ נּו

שֶׁ נ ְִחיֶׁה עִ מָ הֶׁ ם בְ בִ ּטָ חוֹּן וְ שַ לְ וָה

שֶׁ נ ְַשכִ יל לִ הְ יוֹּת אוֹּר לַג ֹּויִים

שֶׁ הַ ִשנְָאה ּתְ פַ נֶׁה מָ קוֹּם לַָאהֲבָ ה

וְ שֶׁ הַ ּתו ָֹּרה שּוב ּתֵ צֵ א ִמיְ רּושָ ַליִם.
מוצאי שבת פרשת "ניצבים" תשס"ה

עַ ל ַאף וְ לַמְ רֹּות  /רחל סיידוף
עַ ל ַאף וְ ל ְַמרֹּות
הּוא נוֹּשֵ ם.
נ ְִטיפֵ י חֲלוֹּמוֹּת
ְמזָכְ כִ ים בְ ִמ ְקסָ ם שָ וְ א
אֶׁ ל ּתוְֹּך הַ ַל ְילָה.
הַ ְמצִ יאּות ּתוֹּפַ חַ ת
כִ ְדבו ִֹּרים ְמז ְַמזְ מוֹּת
בְ ת ֹּוְך ַאבְ קָ נֵי הַ יוֹּם.
כְ נָפַ יִם ְשקּופוֹּת נָעִ ים
כְ בִ צְ לָלִ ים עַ ל הַ ִקירוֹּת.
ִק ְש ֵרי ּתֵ בֵ ל ְמרַ ח ֲִשים.
יְמֵ י הָ אֶׁ תְ מוֹּל ִמּתְ גָמְ ִדים.
זִ ְקנֵי הַ מָ חָ ר ּתָ ִרים ַאחַ ר
הּודי הַ יוֹּם הַ ֶׁנעֱרָ ִמים.
הִ ְד ֵ
ָאבִ יב הֲלּום מַ גֵפָ ה.
קַ יִץ עָ רֹּם קֻ ִשיוֹּת.
עָ תִ יד ְמתַ עְ ּתֵ עַ .
אַ ְך עַ ל ַאף וְ לַמְ רֹּות
הּוא נוֹּשֵ ם.
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אִ מִ י  /שישי מאיר
אֲהַ בְ ּתִ יְך עַ ד בְ לִ י מְ צָ ִרים
ַאף שֶׁ סָ בַ ְרּתִ י שֶׁ מַ ֲעגָלִ י
אֵ ינ ֹּו חוֹּפֵ ף לְ מַ ֲע ָגלְֵך.
לּו נִּתַ ן לִ י הַ יוֹּם
הָ יִיתִ י כִ נְמָ לָה שַ ְק ָדנִית
ָארחוֹּת חַ ַייְִך
לוֹּמֶׁ ֶׁדת ְ
עֶׁ ֶׁרש יַלְ דּותֵ ְך הַ חַ מָ ה
בְ אֶׁ ֶׁרץ ֹלא לִ י
ְעּוריְִך.
צַ עַ ר נ ַ
הָ יִיתִ י עוֹּשָ ה ּפְ סִ יעוֹּת
מְ דּודוֹּת לִ ְק ָראתֵ ְך
צַ עַ ד וְ עוֹּד צַ עַ ד
עַ ד נָשַ ק מַ ֲעגָלִ י
לְ מַ ֲע ָגלְֵך.
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מנוח לכף רגלי  /שפרה ספרא
י ִָמים חוֹּלְ פִ ים בִ סְ עָ ָרה
ּומָ נֹּ וחַ אֵ ין לְ כַף רַ גְ לֵינּו
עוֹּד ב ֹּועֲרוֹּת י ֵָדינּו מֵ עֲבו ַֹּדת
בְ ִניַת עָ ִרים מְ פֹּ ָארוֹּת לְ מִ צְ ַריִם.
ַארבָ עִ ים ְשנוֹּת
ַרגְ לֵינּו כְ וִ יוֹּת מֵ ְ
נְדוֹּד עֵ ת כַף רַ גְ לֵינּו טָ בְ לּו
בְ חוֹּלוֹּת מִ ְדבָ ר בָ ם אֲבוֹּתֵ ינּו
נִצ ֹּולֵי הָ עַ בְ דּות בַ חוֹּל נִטְ ְמנּו.
ַארצֵ נּו
ִקבַ לְ נּו בְ מַ ּתָ נָה אֶׁ ת ְ
וְ לָמָ ה זֶׁה עָ לֵינּו הֻּטַ ל מַ עֲשֶׁ ה
ָארץ הַ ְקדוֹּשָ ה
כִ בּוש הָ ֶׁ
בְ מִ לְ חָ מָ ה כֹּה קָ שָ ה.
הַ גָלּויוֹּת וְ הַ ִשיבָ ה וְ כֵן
מִ לְ חֲמוֹּת הַ ִשחְ רּור הַ ּטֵ רוֹּר הַ בָ ל ֹּונִים
הַ ב ֹּוע ֲִרים שֶׁ עו ִֹּשים לָנּו אֶׁ ת הַ מָ וֶׁת
מָ ה וְ לָמָ ה .לָמָ ה וְ כַמָ ה
וְ אֵ יְך מָ נוֹּחַ אֵ ין כְ מ ֹּו עֵ ין
ַארצֵ נּו
אֵ ימָ תַ י מָ תַ י כְ בָ ר נִבְ נֶׁה ְ
אֶׁ ֶׁרץ מ ֹּול ֶֶׁׁדת
כִ י לָנּו אֶׁ ֶׁרץ ז ֹּו בְ שַ לְ וַת ְמנּוחַ ת עֵ ֶׁדן.
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הַ ִקיר הַ חוֹּצֵ ץ  /שושנה קרבסי
יַלְ דּותִ י עָ בְ ָרה עָ לַי בְ ִד ַירת ִשכּון
כְ שֶׁ ִקיר דַ ִקיק חוֹּצֵ ץ בֵ ין חֲדַ ר הַ שֵ נָה
לְ בֵ ין בֵ ית הַ כְ נֶׁסֶׁ ת שֶׁ ל ָאדוֹּן אֶׁ לְ גְ ַרבְ לִ י.
בְ שָ אוֹּן הַ יוֹּם הָ יָה לָנּו בֵ ית הַ כְ נֶׁסֶׁ ת שָ עוֹּן
ּתְ פִ לוֹּת הַ חֹּ ל ּ ,תְ פִ לוֹּת הַ חַ ג
ּתְ פִ ילת הַ י ִָחיד ּותְ פִ ילוֹּת הָ רַ בִ ים
עּורי ִש ַירת הַ בַ קָ שוֹּת מִ ּפִ י עוֹּלְ לִ ים
ִש ֵ
ּתַ חַ ת מַ ְקל ֹּו וְ ַגעֲרוֹּתָ יו שֶׁ ל רַ בִ י שָ לוֹּם.
הּומים מֵ עֵ בֶׁ ר ל ִַקיר.
כָל אֵ לּו הָ יּו לִ י כְ הִ ְמ ִ
וְ אֵ ינִי יו ַֹּדעַ ת כֵיצַ ד
ֹלא ּפִ עְ ּפְ עָ ה אֵ לַי יִפְ עָ ת ִש ָירתָ ם
ּומַ דּועַ ֹלא שָ תַ ת לִ יבִ י
עֵ ת ּפָ ְרשּו ּתְ ִחנוֹּת מּול סֵ פֶׁ ר ּתו ָֹּרה ּפָ תּוחַ
ָאמרּו הַ לֵל וְ שֶׁ בַ ח מּול נוֹּעֵ ם ּפְ נֵי הַ שֵ ם.
א ֹּו עֵ ת ְ
לִ בְ אֵ ר חֲרֵ בָ ה נ ְִדמֵ יתִ י
אֲשֶׁ ר אֵ ינָּה גוֹּמַ עַ ת גֶׁשֶׁ ם נ ְָדבוֹּת.
ֲבּורי,
כָל חַ יַי הָ יּו אֵ לּו זְ קֵ נַי שֶׁ אֲהָ בּונִי וְ הִ תְ ּפַ לְ לּו לְ טוֹּבָ ה ע ִ
וְ ָאבִ י בְ סַ בְ לוֹּנוֹּת ֹּו שֶׁ קָ ַרע צֹּהַ ר ַאחַ ר צֹּהַ ר בְ חוֹּמוֹּתַ י .
בֵ ית הַ כְ נֶׁסֶׁ ת שֶׁ ל ָאדוֹּן אֶׁ לְ גְ רַ בְ לִ י אֵ ינֶׁנּו עוֹּד
וְ הַ ִש ָירה שּוב אֵ ינָּה ְמבַ קַ עַ ת ִמבַ עַ ד ִקירוֹּתָ יו ּתִ ְק ַרת שָ מַ יִם.
ַו ֲאנִי ,כָל חַ יַי מַ פְ ִריד ִקיר שֶׁ ל ִד ַירת ִשכּון
בֵ ינִי לְ בֵ ין ְשפָ ת ֹּו שֶׁ ל אֱֹלהִ ים.
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חשבון נפש  /שולה ברנע
ָדבָ ר
עֵ ינֶׁיהָ הֵ ן ּתַ נִים ְמשַ ח ֲִרים לַּטֶׁ רֶׁ ף.
הִ יא שָ לְ חָ ה אֶׁ ת י ֶָׁדיהָ כְ בַ ֵדי הַ ּתְ אֵ נָה -
מַ הּו הַ ָדבָ ר שֶׁ חִ ּפְ שָ ה לְ ֹלא הֶׁ רֶׁ ף?
מַ הּו הַ ָדבָ ר שֶׁ חִ ּפְ שָ ה ִמצְ ָד ֶׁדיהָ ?
הֲבִ ְקשָ ה לְ הַ נִיחַ אֶׁ ת רֹּאשָ ּה עַ ל כָתֵ ף?
הֲבִ ְקשָ ה לְ הֵ ינִיק מָ אן ְדהּו מִ דַ ֶׁדיהָ ?
ֹלא ּתֹּ אמַ ר ַאף ִמ ְקצָ ת ֹּו -
ָדבָ ר ֹלא חָ שַ ף לִ בָ ּה לְ פָ נֶׁיהָ .
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הַ גֶׁשֶׁ ם הָ ִראשוֹּן  /אֲבִ יבָה ג ֹּולָן
בְ צִ ּפִ יָה ְדרּוכָה ַלגֶׁשֶׁ ם הָ ִראשוֹּן
הִ ְק ִדים הַ ְמי ֻחָ ל טֶׁ ֶׁרם זְ מַ נ ֹּו
הֶׁ עֱלִ ים עִ ְקבוֹּת ָאהַ בַ ּתִ י.
בָ עֵ ת הַ זוֹּ ,זְ מַ ן חֶׁ שְ בוֹּן הַ נֶׁפֶׁ ש
ִשל ְַמּתִ י אֶׁ ת ַאגְ ַרת הַ הִ תְ ַאהֲבּות
לְ ֹלא ְד ִחיַת ּפְ סַ ק הַ ִדין
וְ הַ סְ לִ יחָ ה מְ בַ קֶׁ שֶׁ ת ְרשּות
לָבוֹּא ּולְ טַ הֵ ר לֵב שָ בּור,
ּתִ קּון בְ ִמדַ ת הָ רַ ח ֲִמים.
שָ בָ ה אֶׁ ל עַ צְ ִמי,
מְ חֻ זֶׁקֶׁ ת ִשבְ עָ תַ יִם
ּומו ָֹּדה.
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התעוררות  /יפעת גדות
כִ י גַם מֵ הַ ּטוֹּב יֵש ל ַָדעַ ת ָל ֶׁלכֶׁת
לְ נַּתֵ ק אֶׁ ת הַ גּוף הַ נִסְ מָ ְך
נּומנֶׁמֶׁ ת
עַ ל עֵ רּות מְ ְ
הַ נִכְ רָ ְך ַאח ֲֵרי הַ ֻמכָר
יֵש לִ הְ יוֹּת עֵ ִרים לַּתַ ְר ֶׁדמֶׁ ת
וְ גַם בְ עִ ְמקֵ י הַ ּטוֹּב הַ ְמדּומֶׁ ה
יֵש לָחּוש בַ מֶׁ ה שֶׁ קָ פָ א
וְ נ ְִק ַרש ,בְ ֵריחָ ּה שֶׁ ל ִשגְ ָרה
שֶׁ אֵ ינָּה ְמבֹּרֶׁ כֶׁת
יֵש ל ַָדעַ ת מָ תַ י לָקּום וְ ָל ֶׁלכֶׁת
ֹלא לִ בְ רֹּחַ
ַרק לָצֵ את וְ לִ צְ מֹּחַ .
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חשבון השנים האבודות /הרצל חקק
הָ ֲע ָננִים כְ וִ ילָאוֹּת .הֵ ן ְיגַלּו לָנו
בַ לֵילוֹּת עֲלִ ילוֹּת שֶׁ הָ יּו ְמכֻסוֹּת.
ְשנֵי חֲבֵ ִרים יָצְ אּו לְ הָ אִ יר
סִ ימָ נִים שֶׁ הָ יּו .וְ קָ שֶׁ ה לָהֶׁ ם לְ הַ חֲשוֹּת.
מִ ְדמּותֵ נּו נָהַ ר אוֹּר ִראשוֹּןִ .אּת ֹּו
ל ֹּוח ֲִשים חָ ִשיםִ .ריסִ ים וְ זֹּהַ ר.
ְשנֵיהֶׁ ם ע ֲֵרבִ ים זֶׁה ָלזֶׁה .שָ בּו
ְדּודיהֶׁ ם אוֹּתָ ם ְרגָעִ ים.
ִמנ ֵ
ְשנֵי ֵרעִ ים .מִ ן הַ חַ לוֹּן בְ קֹּ ַ ִֹּשי
נ ְִראִ ים .מַ שֶׁ הּו בֵ ין הַ ֹּה ֶׁוה
לֶׁעָ בָ ר ֹלא ִמתְ חַ בֵ ר.
ֶׁגזַע עֵ ץ נוֹּתַ ר לְ יַד בֵ ית הַ קָ פֶׁ ה
רוֹּאֶׁ ה בָ הֶׁ ם ִד ְמיוֹּן ָאבּוד .וְ הַ שָ נִים
שֶׁ יָפּו .שָ נִים חָ ְשבו ,צָ ִריְך לָדַ עַ ת
אֵ יפֹּ ה ּומָ תַ י לְ ַדבֵ ר .לְ הוֹּדוֹּת.
מַ ה ל ֹּו לְ חֶׁ ְשבוֹּן הַ שָ נִים הָ אֲבּודוֹּת.
כֵיצַ ד יְחַ בְ רּו ע ֹּולָם שָ לֵם
וְ ִשבְ רוֹּ .אוֹּסְ פִ ים ָרזִ ים ,בְ ָרזִ ים,
ּפֶׁ צַ ע בַ מַ ְרזֵב  .שָ ם הַ כֹּ ל ִטפְ טֵ ף.
"טּפַ ת חָ לָב" לְ יַד הַ מַ אֲפִ יָה.
ִ
ִמן הַ בוֹּר שֶׁ ָאגַר הַ כֹּל
ל ְַדלִ י וְ ל ְַק ָר ִשים שֶׁ נ ְָדדּו לְ שּוק
הַ ּפִ ְשּפְ ִשים .הָ ֲע ָננִים הָ לְ כּו לְ אִ בּוד.
ֹלא הֵ בִ ינּו מַ ה בָ נּו ִמ ְשּתַ נֶׁה .מַ ה
ְמ ַיִבֵ ב .לְ ָאן ֶׁנ ֱעל ְַמנּוִ .קבַ לְ נּו ּתְ קּופָ ה
כְ פִ קָ דוֹּן ַללֵב.
עַ ד שֶׁ הָ ע ֹּולָם הִ תְ חַ לֵף.
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ראיתי שהעולם שבור  /בלפור חקק
עַ ד ָאז חָ שַ בְ ּתִ י שֶׁ הַ כֹּ ל זָהָ ב.
בֹּקֶׁ ר אֶׁ חָ ד קַ ְמּתִ י אֶׁ ל יו ִֹּמי
וְ ָראִ יתִ י שֶׁ הָ ע ֹּולָם שָ בּור.
אֵ יְך ֹלא הִ בְ חַ נְּתִ י בַ זֶׁה עַ ד עַ כְ שָ ו?
הַ כֹּ ל נ ְִרָאה עַ ד עֶׁ צֶׁ ם הַ יוֹּם הַ זֶׁה
שָ לֵם וְ סָ דּור.
ֹלא בָ רּור הָ יָה ִאם הּוא שָ בּור
ִמן הַ חּוץ א ֹּו שָ בּור בִ פְ נִים
הַ שְ בִ יל שֶׁ נ ְִרָאה לִ י חָ לָק
הָ יָה מָ לֵא אֲבָ נִים.
בְ כָל ּתְ נּועָ ה שֶׁ הָ יְתָ ה ,בְ כָל ָדבָ ר
הָ ע ֹּולָם נִסְ ַדק
וְ הִ תְ נַעֵ ר ִמן הֶׁ עָ פָ ר.
ָאדם לָקּום
אֵ יְך יָכוֹּל ָ
אֶׁ ל ע ֹּולָם עָ קּום?
אֵ יְך י ְַרּפֵא אֶׁ ת הַ ִמזְ בֵ חַ הֶׁ הָ רּוס
אִ ם הּוא ְמ ַגלֶׁה זֹּאת
ַרק בְ אִ חּור?
הּוא יָכוֹּל ַלעֲשוֹּת ּתִ קּון
וְ כָל דָ בָ ר יִהְ יֶׁה ָדבּור
אִ ם נַפְ ש ֹּו ְשפָ לָה
וְ לִ ב ֹּו שָ בּור.
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